Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»
όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα 11/10/2017
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα της διακήρυξης 1/2017
Αρ. Πρωτ. 4850/26/9/2017
του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ
Ερώτηση 1: Tι είναι το δικαίωμα προαίρεσης και με ποιον τρόπο ενδεχομένως να επηρεάζει την
κατατεθειμένη μας προσφορά ;
Απάντηση : Το δικαίωμα προαίρεσης αντιστοιχεί στη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να
αυξήσει το ποσό της σύμβασης μέχρι 10% με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού αντικειμένου του
έργου. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής, ασκείται με
μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της
σύμβασης.
Ερώτηση 2:… «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών των
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του
υπό ανάθεση έργου, σε συναφές/ή έργο/α με το προκηρυχθέν έργο….».
Η προαναφερόμενη απαίτηση καλύπτεται με την κατάθεση των ισολογισμών των 3 τελευταίων
ετών; Αν όχι, ποιο είναι το έγγραφο που αποδεικνύει την απαιτούμενη ικανότητα;
Απάντηση: Το ύψος του κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί σε συναφή έργα με το
προκηρυσσόμενο, δύναται να τεκμηριωθεί με: "δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου
εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο
όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του." σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο A.1.6 "Δικαίωμα
Συμμετοχής" της Διακήρυξης.
Η προσκόμιση μόνο των ισολογισμών του υποψηφίου αναδόχου ΔΕΝ επαρκεί για τη
τεκμηρίωση του ύψους του κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί σε συναφή έργα με το
προκηρυσσόμενο.
Ερώτηση 3: Η προσκόμιση της απόφασης της ανανέωσης ετήσιας πιστοποίησης από τον
ΕΟΠΠΕΠ, καλύπτει την απαίτηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών; Αν όχι,
παρακαλείστε να μας αναφέρετε τα έντυπα που απαιτούνται προς κατάθεση .
Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A.1.6 "Δικαίωμα Συμμετοχής" της
Διακήρυξης, για τη τεκμηρίωση της Τεχνικής Ικανότητας απαιτείται, μεταξύ άλλων, η
προσκόμιση καταλόγου (προφίλ της εταιρείας) στον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα
παρέχει γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του
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ζητούμενου έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από
αυτούς υπηρεσιών.
Η προσκόμιση μόνο της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ ΔΕΝ επαρκεί για την τεκμηρίωση της
Τεχνικής Ικανότητας του υποψηφίου.
Ερώτηση 4 …. «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας. Κατάλογος και συνοπτική
περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε
(ή/ και υλοποιεί) ο προσφέρων κατά την προηγούμενη τριετία, είτε ως κύριος ανάδοχος, είτε
ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Για τα έργα που θα αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο
θα ζητηθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά / σχετικές βεβαιώσεις από πελάτες για την υλοποίηση
τους. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα
υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν
πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με δήλωση του εργοδότη των σχετικών συμβάσεων…» .
Διευκρίνιση της «δήλωσης εργοδότη». Γίνεται λόγος για υπεύθυνη δήλωση με αναφορά στο
υλοποιηθέν έργο, γίνεται λόγος για τη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των υπογεγραμμένων
συμβάσεων ;
Απάντηση: Αφορά στην προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τους εργοδότη/τες με
αναφορά στις σχετικές συμβάσεις.
Ερώτηση 5 ….. «Στοιχεία Υποφακέλου με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τα περιεχόμενα του
σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας σφραγισμένος φάκελος με
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και (γ) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο σημείο αυτό αναφέρεται η κατάθεση 3 υποφακέλων. Στις παραγράφους όμως που
ακολουθούν αναφέρονται μόνο 2 υποφάκελοι, αυτός των δικαιολογητικών και αυτός της
οικονομικής προσφοράς. Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν απαιτείται η κατάθεση του
υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς.
Απάντηση: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν εντός του σφραγισμένου φακέλου της
προσφοράς δύο (2) υποφακέλους ως εξής: α) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και (β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α.1.9α και Α.1.10
της Διακήρυξης.
Η αναφορά στη σελ. 10 της Διακήρυξης (παρ. Α.1.9) για την υποβολή διακριτού υποφακέλου
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να μη ληφθεί υπόψη καθώς έγινε εκ παραδρομής.
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